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KLEDINGPLAN AVV COLUMBIA, vastgesteld door de ALV van 14 mei 2018
Door de voetbalvereniging avv Columbia is in 2014 voor de gehele vereniging voor de eerste maal
nieuwe sportkleding aangeschaft. In de zomer van 2018 wordt het 2e kledingplan uitgerold. Deze
aanschaf past bij de representatieve en professionele uitstraling die avv Columbia nastreeft. Er is
gekozen voor een leaseconcept (kledingplan) waarbij alle kleding na 4 jaar zal worden vervangen
zodat avv Columbia ook in de toekomst met nieuwe en kwalitatief goede kleding naar buiten treedt.
Om de rechten en plichten van een ieder die deelneemt aan het kledingplan inzichtelijk te maken en
met het doel de verstrekking en het beheer van de sportkleding zo soepel en voor iedereen zo
duidelijk mogelijk te laten verlopen, is dit kledingreglement opgesteld.

REGLEMENT
 Deelname aan het kledingplan avv Columbia is verplicht voor alle spelende leden m.u.v. de mini’s
en 45+ (wedstrijden 7 – 7).
 Het kledingreglement avv Columbia staat voor een ieder ter inzage op de website van avvColumbia.
 Elk spelend lid van avv Columbia stemt bij het aangaan van het lidmaatschap in met deelname aan
het kledingplan avv Columbia.
 Het kledingplan voorziet in verstrekking aan alle spelende leden van avv Columbia van:
o Wedstrijdshirt;
o Sportbroek (kort);
o Presentatiepak compleet (senioren recreatie alleen Jack, voetballers die alleen in de zaal
spelen krijgen geen jack);
o Voetbaltas;
o Keepers: keepersbroek en keepersshirt.
o Selectiespelers (zondag 1,2 3 en zaterdag 2) ontvangen extra kledingstukken tbv warmingup en training.
 Het 2e kledingplan start bij aanvang van het voetbalseizoen 2018/2019 en heeft een looptijd van vier
jaar.
 De kleding en de voetbaltas blijven eigendom van avv Columbia.
 Aan het einde van de looptijd (na 4 jaar) moet de kleding en de voetbaltas weer worden ingeleverd
bij avvColumbia.
 Bij het opzeggen van het lidmaatschap bij avvColumbia dient de kleding te worden ingeleverd *,
waarna het lidmaatschap wordt stopgezet.
* Bij vermissing of beschadiging van de kleding moet in overleg met de kledingcommissie, het
kledingstuk worden vergoed. Voor de kosten zie KOSTEN BIJ VERVANGING

Verstrekking / inname kleding en tas
De verstrekking en het beheer van de sportkleding en voetbaltas die behoren bij het kledingplan avv
Columbia is belegd bij de kledingcommissie avv Columbia.
 Door ondertekening van het bewijs van ontvangst voor het presentatiepak en de voetbaltas gaat de
speler akkoord met het kledingreglement avv Columbia. Het kledingreglement avv Columbia is ter
inzage gepubliceerd op de website van avv Columbia.
JEUGD
 De wedstrijdkleding wordt door de kledingcommissie in een teamtas verstrekt aan de teamleider.
Indien er (nog) geen teamleider is, zal de teamtas worden verstrekt aan de trainer van het betreffende
team. De teamleider of de trainer tekent voor ontvangst van de teamtas met inhoud.
 Het presentatiepak en de voetbaltas worden door de kledingcommissie individueel verstrekt. De
speler (ouder/voogd) tekent voor ontvangst van het presentatiepak en de voetbaltas.
 Voor een door avv Columbia nader te bepalen datum aan het einde van elk voetbalseizoen moet
het kledingpakket, m.u.v. het presentatiepak en de voetbaltas door de teamleider van het betreffende
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team bij de kledingcommissie worden ingeleverd. Hij ontvangt hiervoor een bewijs van ontvangst van
teruggave.
 Indien de kleding door verandering van de lichaamsmaat niet meer past, dient de speler zich te
wenden tot de kledingcommissie.
SENIOREN
 Bij de senioren (inclusief de zaalteams) wordt de wedstrijdkleding door de kledingcommissie in een
teamtas verstrekt aan de teamleider. De teamleider of de trainer tekent voor ontvangst van de teamtas
met inhoud.
 Het presentatiepak/jack en de voetbaltas (alsmede voor de selectieteams extra kleding) worden
door de kledingcommissie individueel verstrekt. De speler tekent voor ontvangst van het
presentatiepak/jack en de voetbaltas (en de extra kleding) bij de kledingcommissie.
 Voor een door avv Columbia nader te bepalen datum aan het einde van elk voetbalseizoen moet
het kledingpakket, m.u.v. het presentatiepak en de voetbaltas door de teamleider van het betreffende
team bij de kledingcommissie worden ingeleverd. Hij ontvangt hiervoor een bewijs van ontvangst van
teruggave. Inname van de extra kleding van de selectieteams wordt verzorgd door de
leiders/begeleiders van deze teams.
 Indien de kleding door verandering van de lichaamsmaat niet meer past, dient de speler zich te
wenden tot de kledingcommissie.
LEIDERS, BEGELEIDERS EN TRAINERS
Aan de leiders, begeleiders en trainers van alle elftallen worden kledingstukken in bruikleen gegeven.
Deze kledingstukken blijven eigendom van avvColumbia en dienen aan het eind van ieder
voetbalseizoen te worden ingeleverd.

Wassen
 De teamleider maakt voor het wassen een roulatieschema waarin staat vermeld welke speler
(ouder/voogd) het wassen van de wedstrijdkleding verzorgt.
 Een ieder is verplicht de aanwijzingen van de leider m.b.t. de was methode op te volgen.
WASVOORSCHRIFT:
o De shirts binnenste buiten wassen;
o Wassen op een temperatuur van maximaal 40 graden Celsius;
o De shirts en de broekjes niet in de droger en niet strijken;
o De kleding niet chemisch reinigen;
o Wasmiddel zonder bleek gebruiken;
o De kleding niet vuil in de teamtas laten staan;
o Als de kleding niet direct gewassen kan worden, dan uitspoelen en in een beetje lauw water met
wasmiddel zetten.

Aansprakelijkheid
 Na ontvangst (ondertekening van ontvangstbewijs) van het presentatiepak/jack en de voetbaltas (en
extra kleding selecties) is de speler hiervoor verantwoordelijk.
 Indien de kleding dan wel de voetbaltas behorend bij het kledingplan avv Columbia door opzet of
nalatigheid van de persoon aan wie het is verstrekt is vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt of
weggemaakt dan is deze persoon hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.
 Wat zijn de gevolgen financieel? Zie ‘kosten bij vervanging’.

VERMISSING / BESCHADIGING / GEVONDEN KLEDING EN OF VOETBALTAS
VERMISSING
 Indien kleding of voetbaltas uit het kledingplan avv Columbia wordt vermist, dient dit zo spoedig
mogelijk na ontdekking te worden gemeld bij de teamleider en of de kledingcommissie.
 Indien de vermissing is te wijten aan nalatigheid, zijn de kosten van de nieuw aan te schaffen
(vermiste) kleding en of voetbaltas voor de speler. Dit vrijwaart de speler echter niet van de resterende
maandelijkse bijdrage.

 De vermissing en de omstandigheden waaronder dit geschiedde dient (schriftelijk) te worden
gemeld bij de kledingcommissie. De kledingcommissie beoordeelt op basis van hun bevindingen of er
sprake is van nalatigheid.
 Bij een verschil van mening over het oordeel van de kledingcommissie kan dit geschil (schriftelijk)
worden voorgelegd aan het bestuur van avv Columbia. Het bestuur doet een definitieve uitspraak.

BESCHADIGING
 Beschadiging van de wedstrijdkleding (behorend bij kledingplan avv Columbia) tijdens de wedstrijd,
anders dan ten gevolge van nalatig handelen, zal worden gerepareerd op kosten van avv Columbia.
 Beschadiging van wedstrijdkleding tijdens de wedstrijd dient direct na de wedstrijd te worden
gemeld bij de teamleider. Bij afwezigheid van de teamleider dient de trainer direct na de wedstrijd van
de beschadiging in kennis te worden gesteld.

GEVONDEN KLEDING EN OF VOETBALTAS
 Bij het aantreffen van gevonden/kennelijk achtergelaten goed(eren) behorend bij het kledingplan
avv Columbia dienen deze z.s.m. te worden ingeleverd bij de teamleider, de trainer of bij de
wedstrijdleiding van avv Columbia.
 De teamleider, trainer of wedstrijdleiding van avv Columbia draagt er zorg voor dat bij hen
ingeleverde gevonden/kennelijk achtergelaten goed(eren) behoren bij het kledingplan avv Columbia
z.s.m. wordt ingeleverd bij de kledingcommissie.
 De kledingcommissie zorgt voor publicatie van deze gevonden/kennelijk achtergelaten goed(eren)
behoren bij het kledingplan avv Columbia op de website van avv Columbia.

Kosten bij vervanging kleding / voetbaltas
o Shirt €40
o Short €12
o Presentatiepak jeugd €40
o Presentatiepak senioren €60
o Presentatiejack senioren €25
o Voetbaltas jr. €25
o Voetbaltas Sr. €35
o Keepersbroek €20
o Keepersshirt €40
De bijdrage (het leasebedrag) voor de kleding en de voetbaltas uit het kledingplan avv Columbia wordt
gelijk met de contributie geïnd. Dit gebeurt aan het begin van ieder kwartaal.
Als bijdrage voor het kledingplan zijn de volgende bedragen per kwartaal vastgesteld:
o Pupillen € 8,00
o Junioren €10,00
o Senioren selectie €12,00
o Lagere senioren € 9,00
o Zaalvoetbal € 6,00
o Veld- en zaalvoetbal €13,00
De bijdrage blijft gedurende de looptijd van het kledingplan (4 jaar) gelijk.

